
layouter aarhus.indd   1 22/09/16   11:40

█ ARNBITTER 

█ ATOMKRAFT? NEJ TAK 

█ BAZAR VEST

█ CAFÉ KØLBERT 

█ CULT 

█ DEN NYE DEN GAMLE BY 

█ EMMERYS 

█ FEEDBACK

█ FØTEX

█ GAFFA

█ GENBRUGSBUTIKKERNE

█ GRØN KONCERT

█ HJERTEKLAPPEN

█ JUL I GAMMELBY 

█ KAOSPILOTERNE

█ KOEN KAROLINE

█ KVINDEMUSEET

█ MAGNUM

█ MALMROS-FILM

█ MICHAEL LEARNS TO ROCK

█ PITABRØDET 

█ PLAKATMUSEET 

█ SABAE

█ SHIT & CHANEL

█ SKJOLDHØJPARKEN

█ STJERNEATLETIKKEN

█ SØSTRENE GRENE

█ AARHUSARKITEKTERNE

█ AARHUSHISTORIERNE A
A

R
H

U
S

 U
N

IV
E

R
S

IT
E

T
S

F
O

R
L

A
G

D
E

N
 G

A
M

L
E

 B
Y

M
A

D
E

 IN
 A

A
R

H
U

S

MADE IN

AARHUS

D
O

R
T

E
 S

Ø
H

O
L

M

102672_cover_made in aarhus_cc15_r4.indd   1 24/09/16   09:09





MADE IN
AARHUS





AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

DEN GAMLE BY

DORTE SØHOLM

MADE IN
AARHUS



MADE IN AARHUS

© Forfatteren, Den Gamle By og Aarhus Universitetsforlag 2016
Forsideillustrationer er detaljer fra bogens billedside
Tilrettelægning, sats og omslag af Mette Secher
Repro af Narayana Press
Bogen er sat med Jante Antiqua* og LinotypeUnivers 
E-bogsproduktion hos Narayana Press
ISBN 978 87 7184 258 6

Bogen er finansieret af Den Gamle By med støtte fra Vilhelm Kiers Fond, 
Julius Christian Gårdbo og hustru Ketty Laura Gårdbos Fond,  
Den Faberske Fond og Aarhuus Stiftstidendes Fond

Aarhus Universitetsforlag 
Langelandsgade 177
8200 Aarhus N
www.unipress.dk

Forlaget har så vidt muligt afklaret alle ophavsrettigheder til bogens  
illustrationer. Eventuelle krænkelser af ophavsretten er sket ufrivilligt  
og utilsigtet. Retmæssige krav vil blive honoreret, som havde forlaget  
indhentet tilladelse i forvejen.

*
Skriften Jante Antiqua er designet af den aarhusianske grafiske 
designer Poul Søgren i 1992. 

http://www.unipress.dk


FORORD  /  7 

 

█ ARNBITTER  /  8

█ ATOMKRAFT? NEJ TAK  /  14

█ BAZAR VEST  /  20

█ CAFÉ KØLBERT  /  26

█ CULT  /  34

█ DEN NYE DEN GAMLE BY  /  40

█ EMMERYS  /  50

█ FEEDBACK  /  56

Indhold
█ MALMROS-FILM  /  146

█ MICHAEL LEARNS TO ROCK  /  156

█ PITABRØDET  /  166 

█ PLAKATMUSEET  /  174

█ SABAE  /  182

█ SHIT & CHANEL  /  192

█ SKJOLDHØJPARKEN  /  200

█ STJERNEATLETIKKEN  /  210

█ SØSTRENE GRENE  /  218

█ AARHUSARKITEKTERNE  /  224

█ AARHUSHISTORIERNE  /  232

BILLEDKREDITERING  /  240

█ FØTEX  /  64

█ GAFFA  /  72

█ GENBRUGSBUTIKKERNE  /  82

█ GRØN KONCERT  /  88

█ HJERTEKLAPPEN  /  96 

█ JUL I GAMMELBY  /  102

█ KAOSPILOTERNE  /  114

█ KOEN KAROLINE  /  124

█ KVINDEMUSEET  /  132

█ MAGNUM  /  140



6  /   
INDHOLDSFORTEGNELSEDette  mater ia le  er  ophavsre t s l ig t  beskyt te t  og  må ikke  v ideregives



     /   7

”Virkelig! Er Magnum-isen blevet til i Aarhus? Det 

anede jeg ikke.” Sådan reagerer mange, når de hører,  

at den verdensberømte issucces blev opfundet her.  

Eller hvem var klar over, at Koen Karoline og føtex  

har udspring i Aarhus?

Den slags historier er der mange af, og her har vi 

samlet en buket af dem i en anderledes profilbog, der 

fortæller vigtige, men ofte ukendte historier fra Aarhus 

i sidste halvdel af det 20. århundrede. Projektet er et  

af Den Gamle Bys bidrag til Aarhus 2017, hvor byen  

er europæisk kulturhovedstad.

Ideen til projektet poppede op i 2010, efter at Aarhus 

byråd havde signaleret, at man ønskede at overdrage 

ansvaret for Aarhus’ historie til Den Gamle By.

Jeg ledte i den forbindelse efter oplysninger om  

en bestemt Aarhushistorie, nemlig den smilende sol, 

som i 1970’erne blev det markante brand for OOA, 

Organisationen til Oplysning om Atomkraft. Jeg blev  

da opmærksom på, at flere udenlandske hjemmesider 

oplyste, at mærket var blevet til i København. Det 

Forord
generede mig, fordi jeg jo udmærket vidste, at mærket 

er tegnet i Aarhus i 1975. 

Den oplevelse aktualiserede for mig vigtigheden  

af at dokumentere og fortælle om en række af de 

særlige historier, fænomener og påfund, der har deres 

udspring i Aarhus, men som samtidig har national  

og i nogle tilfælde endda international rækkevidde. 

Made in Aarhus fokuserer på emner og begiven- 

heder, der stadig findes levende vidner til. Vidnerne er 

nøglepersoner, som har fortalt deres historier til bogens 

forfatter, journalist Dorte Søholm. Hun har også stået 

for den grundlæggende research.

Projektet er finansieret af Den Gamle By med 

uvurderlig støtte fra Vilhelm Kiers Fond, Julius  

Christian Gårdbo og hustru Ketty Laura Gårdbos Fond, 

Den Faberske Fond og Aarhuus Stiftstidendes Fond.  

Den Gamle By er alle stor tak skyldig.

Thomas Bloch Ravn

Museumsdirektør, Den Gamle By 

 

  Farverig og foretagsom. Aarhus set gennem alternativ 

optik – de kulørte glasvægge i Olafur Eliassons regnbue over 

kunstmuseet ARoS. De kreative vækstmiljøer i Danmarks 

næststørste by har gennem tiden skabt fænomener, som er 

nået langt ud over byens og landets grænser.
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Det begyndte som forsøg i vinhandler Hansens laboratorium med at  

udvikle en dansk pendant til mavebitteren Underberg. I 1964 lancerede 

han Arnbitter som den stærke dreng i klassen med en alkoholprocent  

på 50. Salget af den aarhusianske specialitet er vokset år for år. I dag  

har Arnbitter nærmest kultstatus, og ”Aarhus-sættet” bestående af en 

Arnbitter og en Top-øl er blevet en værtshusklassiker.

Arnbitter

█  I 1962 kørte Arne M. Hansen og hans kone fra  

Aarhus en tur sydpå for at indkøbe vine til deres  

forretning. Fruen fik bøvl med maven og forsøgte at 

bringe situationen under kontrol med en Underberg. 

Godt smagte den ikke, men den havde en vis effekt. 

Sådan en kunne man da godt selv prøve at eksperi-

mentere med, tænkte hendes mand, og da de kom 

hjem, gik han i gang med at brygge sin egen bitter.  

I to år prøvede han sig frem med forskellige smags- 

stoffer og styrker og nåede frem til, at der skulle  

anis, ginsengrod og safran til. Plus en palet af andre  

ingredienser, som i dag stadig er hemmelige. I 1964 

kunne Hansen lancere sit produkt under navnet  

Arnbitter Magenbitter. 

  Arnbitterens image går godt i spænd med den  

retrostemning, som præger værtshuskulturen i disse år.
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En dansk bitter bliver til
I 60’erne havde danskerne fået smag for bittersnapse. 

Fra at være en bogstaveligt talt bitter medicin, der skulle 

fordrive ondt med ondt, havde mavebitteren udviklet  

sig til også at være et nydelsesmiddel. Fortidens hef- 

tige urteudtræk var blevet mildnet med honning og  

krydderier. Fra Tyskland kom Underberg og Jäger- 

meister, og fra Italien Fernet Branca. Forskellige Boone- 

kampvarianter blev brygget i Danmark ligesom den 

oprindeligt hollandsk producerede Von Oosten, og  

i 1964 lancerede spritfabrikkerne Gammel Dansk  

som et modtræk til de udenlandske bitter-produkter. 

Arne Martin Hansen var født i 1910 i Nyborg. Efter 

realeksamen kom han i lære som købmand og slog  

sig derefter ned i København. Her fik han interesse  

for handel med vin, og som 26-årig blev han vinkyper-

lærling på Frederiksberg. I 1946 flyttede han til Aarhus, 

hvor han etablerede et vin-engrosfirma på havnen. 

Det voksede og flyttede i 1954 til større lokaler i Sankt 

Pauls Gade. Siden rykkede virksomheden til Højbjerg. 

Udviklingen af Arnbitter skete med hjælp fra Arne 

M. Hansens omgangskreds og kunder. Til Aarhuus 

Stiftstidende fortalte han i 1970 om arbejdet: ”Før vi 

begyndte at fremstille likørbitteren, gik mange forsøg. 

Vi startede i laboratoriet, og ved hjælp af gode venner, 

som alle kan lide bitter, fandt vi frem til den rigtige 

sammensætning.” Vennerne gav deres mening til 

  Vinhandler Bjarne 

Jensen fra Anthon Thorup 

& Søn overtog i 1979  

opskriften og rettighederne 

til Arnbitter.
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kende om de forskellige varianter, og 27. august 1964 

kunne den aarhusianske vingrosserer præsentere  

en større offentlighed for Arnbitter Magenbitter.

Selv om drikken blev pænt modtaget, var salget 

beskedent. I 1970 blev Hansen overtalt til at sende  

sin ”likørbitter”, som han kaldte produktet, til den 

internationale vin- og spiritusmesse, Monde Selection, 

i Rotterdam. Her vandt den en guldmedalje. Det gav 

opmærksomhed hjemme i Aarhus.

En af Arne M. Hansens konkurrenter var vin- 

grossistfirmaet Anthon Thorup & Søn i Fredensgade  

i Aarhus. Det blev i 1978 overtaget af Bjarne Jensen, 

som var uddannet i firmaet. Han havde Arnbitteren  

i sit sortiment, og da Arne M. Hansen som 69-årig  

i 1979 besluttede at lukke sin forretning, tilbød  

han Bjarne Jensen opskriften og rettighederne.  

Det lå Arne Hansen på sinde, at Arnbitteren skulle 

forblive i Aarhus. Og Bjarne Jensen kunne godt se 

idéen i, at hans firma fremstillede sin egen bitter,  

så han købte opskriften. Dengang solgte Arnbitter  

dog ikke mere end et par tusind flasker om året,  

og Bjarne Jensen justerede derfor på nogle af  

ingredienserne i et forsøg på at optimere smagen.  

Blandt andet sænkede han det høje sukkerindhold,  

og den nye, mindre søde udgave af Arnbitter  

voksede i popularitet. 

Aarhus-sættet

Siden Anthon Thorup & Søn overtog produktionen,  

er brygningen og blandingen af ingredienserne til 

bitteren foregået i fem store metaltanke i en baggård  

i Fredensgade. De imponerende tanke kan hver rum- 

me 7.500 flasker. Omkring 10 procent af produktionen 

går til eksport til Tyskland, Norge, Sverige, Finland, 

Grønland og Færøerne, mens resten bliver drukket 

herhjemme. 

I markedsføringen er der aldrig blevet lagt skjul  

på, at Arnbitter er fra Aarhus, men set i bakspejlet 

mener Bjarne Jensen, at det var den høje alkohol- 

procent, der gjorde, at produktet blev så godt mod- 

taget på værtshusene. 

”Jeg tror ikke, folk spekulerede så meget på, at  

den kom fra Aarhus. Det var procenterne, der talte. 

Arnbitteren var den eneste bitter på 50 procent. Og 

efterhånden som afgifterne steg, begyndte nogle af  

de andre producenter at sænke alkoholprocenten for 

at holde prisen nede. Det ville vi ikke være med til,  

så vi holdt den på de 50.” 

En Arnbitter kostede således mere ved bardisken 

end andre bittere. Den fik ry for at være et luksuspro-

dukt, og det var der også kunder til på værtshusene, 

fortæller Bjarne Jensen. Sammen med Ceres-brygge- 

rierne lancerede han sidst i 80’erne ”Aarhus-sættet”. 

I 1992 trådte Bjarne Jensens søn, Peder Kammer 
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